Borup Idræts Forening

Medlem af:

Badmintonafdelingen

SBK * DGI Roskilde

Borup den 19. marts 2013
Generalforsamling 19. marts 2013
Formand Birgit Marchi (BM) indledte med at byde alle velkommen. Der var 5 medlemmer fremmødt
udover bestyrelsen.
(Lotte, Rikke, Keld, Mette B. og Isabel)
1. Valg af dirigent: Isabel Echford-Olsen (IE)
2. Formandens beretning og beretning fra ungdomsformanden.
Beretning fra BM:
Dette år har været et stille og roligt år, forstået på den måde at der ikke har været de store
udfordringer for afdelingen. Der har været styr på tingene og alle har løftet i flok.
Badminton afdelingen har igen i år tjent en pæn sum penge ind, til glæder for vores medlemmer og
især til glæde for børnene som har haft forskellige arrangementer, både med overnatning og
spisning i Borup hallen.
Vi startede ellers denne sæson med en frygt for at der kom rigtigt mange børn, som vi så ikke kunne
finde plads til, men der kom lidt mindre end sidste år, så vi fik den hele til at gå op med de tider vi
har til rådighed i hallerne.
Vi har i år valgt at købe nye ketcher til ungdommen og de er blevet mærket med en farve så de er
let genkendelige, da vi har mistet en del.
Veteraner og Motionister
Da der har været ledige baner hos motionisterne og veteranerne er der blev åbnet op for at
man kunne spille både mandag og onsdag, hvis der var plads, det er der en del der har
benyttet sig af, vi håber at vi forsat har den mulighed fremad rettet, men ser selvfølgelig helst
at der kommer flere spillere, så vi kan fylde holdene op.
Vores to træningshold med turneringsspillere, som spiller henholdsvis mandag og onsdag aften,
består i den forgangne sæson af tilsammen ca. 35 spillere. Der har været en pæn tilgang af nye
spillere til onsdagsholdet, som enkelte aftener har haft alle baner fyldt. Derimod savner
mandagsholdet spillere.
Vi deltog i år med fire turneringshold – et færre end sidste sæson:





Mandagsspillernes Motionist 4+4-hold i serie 2 i B-rækken endte på 1. pladsen, men foretrak
at spille klubmesterskab i samme weekend i stedet for at deltage i LM.
Onsdagsspillernes Motionist 4+4 hold, som spiller i serie 3 i B-rækken, endte på
sidstepladsen med blot to uafgjorte holdkampe.
Mandagsspillernes herrehold, som i år debuterede i motionist A-rækken, klarede skærene og
endte næstsidst med to vundne og tre tabte holdkampe.
Onsdagsspillernes herrehold i serie 2 i B-rækken endte på 6. pladsen.

Jeg vil her til sidst sige en stor tak til min bestyrelse for et godt samarbejde og takke for de altid er
parat til at løfte de opgaver der er i badminton afdelingen.
Referent: Anita R. Jensen
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Beretning på vegne af ungdomsafdelingen Tina Søe Jensen
Holdmæssigt:
Ungdomsafdelingen har i dette år haft en del udfordringer.
Et hold er nedlagt pga. trænerne pludselig ikke kunne varetage holdet alligevel.
På det senere hold har der efterfølgende også været problemer med at bemande holdet, idet der
har været 3 tilfælde hvor der ikke er dukket en træner op til træning.
Der er dog kommet styr på det for resten af denne sæson, men det er klart noget der skal være
fuldstændig styr på fremover.
Børnene og deres forældre skal kunne stole på, at der er en voksen træner i hallen når de sender
deres børn af sted. Alle trænere skal give besked hvis de er forhindrede i at træne.
I sæsonen 2011/2012 startede vi talenttræning op, og det forløbet rigtig godt, Claus har virkelig
formået at flytte flere af spillerne og alle giver udtryk for at det er FEDT at træne hos Claus. Det er
virkelig noget der bidrager til at fastholde de spillere der gerne vil noget mere med deres badminton.
Tror også det er medvirkende til, at flere har været ude og spille turneringer i denne sæson.
Vi har igen i år med stor succes afholdt weekend arrangementer for alle aldersgrupper. Dette med
meget stor tilslutning, så det er tydeligt at mange spillere gerne vil spille en hel weekend med deres
klubkammerater, så disse arrangementer er vist kommet for at blive. U13 afholder endnu en
weekend her i foråret for deres spillere.
Medlemmer i ungdom:
Den store medlemsfremgang fortsætter undtagen på vores U9 hold. Der har der ikke været
fremgang i år. Der er dog startet rigtig mange piger på U9 hvilket er helt fantastisk set i lyste af at
DGI efterlyser flere pigespillere. Det kan vi i Borup.
Måske et søndagsarrangement for 1 klasserne i august kan hjælpe til næste sæson?
U11 har fået ny træner Anne Søndergaard, og det med så stor succes at holdet der startede med 10
spillere nu er fuldt booket. Hun er tidligere elite badminton spiller og rigtig dygtig til at træne med
børnene. De elsker hende. Vi håber vi kan beholde Anne i lang tid fremover.
Da vi har rigtig mange spillere som er flyttet op fra U11 og U13 har det givet store udfordringer med
holdene U13 og U15,
Vi havde derfor splittet U13 og U15 i 2 hold, et om onsdagen og et om mandagen, så der maks er
21 på hvert hold. Det gik desværre ikke, dels pga. problemerne med trænere om onsdagen,
nedlæggelse af U13 hold onsdag og ”kammerater der spiller sammen”. Der er derfor rigtig mange
spillere på U13 og U15 mandag. Håber vi kan finde løsninger til næste sæson på dette.
Turneringsmæssigt:
Alle hold har været tilmeldt DGI’s holdturnering i år. Nogen endda med flere hold. Det er super at
så mange har deltaget og 2 hold har modtaget indbydelse til LM. Tillykke til U9 og U15 pigerne.
Rigtig godt gået. Der har i år ikke været nogen udfordringer med holdturneringen. Der har nemlig
været en holdleder på alle hold, og det har fungeret super godt. Tak til alle holdledere for deres
hjælp.
Referent: Anita R. Jensen
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Rigtig mange af vores spillere er blevet bedre til at benyttet sig af Badmintonpeople og har været af
sted til mange turneringer i løbet af året. Ved flere også har vundet deres puljer og fået pokaler med
hjem. Rigtig flot. Håber det fortsætter i den nye sæson.
Turneringsudvalg som består af Mette og Isabel har igen i år fungeret rigtig godt og har helt sikkert
også har været årsag til den stigende interesse for at deltage i turneringer.
Vi har alt andet lige haft et godt år på mange punkter men der er også noget der skal arbejdes på i
den nye sæson, og vi vil bestræbe os på at udvikle både børn og trænere til at vi i næste sæson kan
give vores spillere en Super god sæson.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Claus Oster er i år indstillet til lederpokalen – som han får for hans store arrangement i Borup
badmintons ungdom.
BM takkede Isabel og Mette for deres arbejde med udsendelse af mails omkring de stævner vi får
tilbudt. De øvrige i bestyrelsen for deres store arrangement i bestyrelsens arbejde.
Regnskab 2012:
Lokale tilskuddet er en del lavere end forventet, men til gengæld er hallejen også halveret på Borup
hallen.
Boldene er steget lidt i år, hvilket også kan ses af regnskabet.
Trænere kørepenge m.v. er også lidt dyrere end budgetteret. Hvilket formentlig er et leje vi ikke kan
komme udenom fremadrettet.
AS nævnte bl.a. vores boldskab, som desværre er stået af, men vi søger en fond om pengene og
lykkedes det ikke, så må vi selv ud og investere.
Budget 2013:
Forslag fra Isabel – om det ikke var en ide, at bruge de lidt ældre spillere (U15-U17) som
hjælpetrænere, som f.eks. Borup fodbold gør og det fungere rigtig godt, at skabe nogle gode
relationer mellem de unge.
Det er noget som allerede har været oppe og vende i bestyrelsen og som vi helt sikkert skal arbejde
videre med.
På Valg:
Allan Simonsen – på valg og ønsker genvalg ok
Ingrid Jørgensen - på valg og ønsker genvalg ok
Tina Søe Jensen - på valg og ønsker genvalg som mening (men ikke som ungdomsformand)
Lone Henriksen – På valg, men ønsker ikke genvalg
Kenneth Grant – På valg, deltog ikke i GF og blev ikke genvalgt.
Rikke – velkommen til bestyrelsen.
Isabel – velkommen til bestyrelsen.
BM fortalte, at hele HB har valgt at følge i kølvandet på Bent-Erik, så hele HB går af til
Generalforsamlingen den 23. april 2013. Borup badminton skulle derfor gerne stille 5 mand høj, som
er det antal stemmer vi har.
BM fortalte kort, at vi i år formentlig lægger
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Keld: Gabet mellem ungdommen og de voksne burde vi måske se nærmere på. Give muligheden
for, at de unge kan komme op og snuser til voksentræningen – tilbyde de unge, at komme og være
med til træningen evt. blot få lov at spille på en bane.
AS tilkendegav at behovet var der, men hvordan vi lige løser det spillemæssigt, for at vi voksne er
mere flexible og i mødekomne. AS foreslog at vi tog dem med til sommertræningen i maj
(multihallen)
IJ foreslog, at vi tilbød de bedste af de unge, at de kan komme og være med til vores
sommertræning.
Keld: Finde nogle datoer, hvor vi kan tilbyde dem at træne med hos os og dermed få noget
udfordring.
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